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ΣΥΝΟΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ 
ΣΥΝΕΔΡΙΑ Αρ. 119 
15 Ιανουαρίου 2020 

Η Σύγκλητος:  

1 Έλαβε γνώση της επιστολής παραίτησης του Πρύτανη από μέλος του διοικητικού συμβουλίου 
του Ερευνητικού Κέντρου RISE (TEAMING), με ισχύ από 31 Δεκεμβρίου 2019, που 
κατατέθηκε στο Συμβούλιο του Πανεπιστημίου. Η παραίτηση υποβλήθηκε με γνώμονα την 
ανάγκη ολοκληρωτικής αφοσίωσης του Πρύτανη στην υπηρεσία του συνόλου των στόχων και 
αξιών του Πανεπιστημίου, την ακαδημαϊκή ηθική και την αρχή της αμεροληψίας της ηγεσίας 
κατά την άσκηση των καθηκόντων της. 

2 Έλαβε γνώση της διαδικασίας οργάνωσης των συνεδριών της Συγκλήτου, ώστε αυτές να είναι 
όσο το δυνατό πιο αποδοτικές. 

3 Ενέκρινε την εισήγηση των Πρυτανικών Αρχών όπως μειωθεί ο αριθμός των Συγκλητικών 
Επιτροπών από 12 σε 6 και διαφοροποιηθεί ο τρόπος λειτουργίας τους ώστε αυτές να καταστούν 
σώματα διαμόρφωσης προτάσεων πολιτικής και όχι διαχείρισης της καθημερινότητας του 
Πανεπιστημίου.  
 
Βάσει της απόφασης, θα λειτουργήσουν οι εξής Συγκλητικές Επιτροπές: 
 
1. Επιτροπή Σπουδών, Φοιτητικής Ζωής και Βιβλιοθήκης (μετονομασία της υφιστάμενης 

Επιτροπής Προπτυχιακών και Μεταπτυχιακών Σπουδών) 
2. Επιτροπή Έρευνας και Καινοτομίας (μετονομασία της υφιστάμενης Επιτροπής Έρευνας) 
3. Επιτροπή Οικονομικών, Προσωπικού και Υποδομών (μετονομασία της υφιστάμενης 

Επιτροπής Οικονομικών και Προσωπικού) 
4. Επιτροπή Στρατηγικού Προγραμματισμού και Ανάπτυξης 
5. Επιτροπή Νομοθετικών Θεμάτων (μετονομασία της υφιστάμενης Επιτροπής Κανόνων και 

Κανονισμών) 
6. Επιτροπή Ηθικής και Δεοντολογίας της Έρευνας 
 
Τα θέματα τα οποία τύγχαναν χειρισμού από τις πιο κάτω Συγκλητικές Επιτροπές που 
λειτουργούσαν μέχρι το τέλος του 2019, πλέον θα εξετάζονται από τις προαναφερόμενες έξι, με 
τις ανάλογες αναπροσαρμογές στους όρους εντολής τους: 
 
1. Επιτροπή Συστημάτων Πληροφορικής και Τεχνολογίας 
2. Επιτροπή Οργάνωσης και Ανάπτυξης Κτηριακών Υποδομών 
3. Επιτροπή Βιβλιοθήκης 
4. Επιτροπή Ευημερίας Φοιτητών και Λειτουργίας Φοιτητικών Εστιών 
5. Επιτροπή Εκδοτικής Πολιτικής, Δημοσίων και Διεθνών Σχέσεων, και Εκδηλώσεων 
6. Επιτροπή Καινοτομίας 
 
Ενέκρινε, επίσης: (i) τους αναθεωρημένους Κανόνες για τη σύνθεση και λειτουργία των 
Συγκλητικών Επιτροπών, (ii) τους αναθεωρημένους όρους εντολής των Συγκλητικών 
Επιτροπών, και (iii) την αναθεωρημένη σύνθεση των Συγκλητικών Επιτροπών. 
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4 Αναμένει από τους Κοσμήτορες να υποβάλουν έγκαιρα τις εισηγήσεις τους για τους 
εκπροσώπους των Σχολών τους στις Συγκλητικές Επιτροπές. 

5 Αποφάσισε όπως σε περίπτωση απουσίας του Πρύτανη, ο Αντιπρύτανης Ακαδημαϊκών 
Υποθέσεων τον αντικαθιστά για τα ημερολογιακά έτη 2020 και 2022 και ο Αντιπρύτανης 
Οικονομικού Προγραμματισμού και Ανάπτυξης για τα ημερολογιακά έτη 2021 και 2023. 

6 Ενημερώθηκε από τις Πρυτανικές Αρχές για τις βασικές προγραμματικές θέσεις τους που 
αφορούν στην ανάπτυξη του Πανεπιστημίου για την περίοδο 2020-2023. Ο τελικός στρατηγικός 
προγραμματισμός θα οριστικοποιηθεί μέσα από εσωπανεπιστημιακό διάλογο που θα διεξαχθεί 
με όλες τις συνιστώσες του Πανεπιστημίου.   

7 Ενημερώθηκε για τις ημερομηνίες των συνεδριών του Πρυτανικού Συμβουλίου και ενέκρινε τις 
ημερομηνίες των συνεδριών της Συγκλήτου, για το πρώτο εξάμηνο του 2020. 

8 Ενημερώθηκε ότι θα τροχοδρομηθεί η εκλογική διαδικασία για ανάδειξη των τριών νέων 
εκπροσώπων του Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Εκλεγμένου) στο Συμβούλιο του 
Πανεπιστημίου, καθώς η θητεία των υφιστάμενων εκπροσώπων λήγει στις 28 Φεβρουαρίου 
2020. 

 


